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بمشاركة أكثر من ٦٠ طفاًل وطفلة من البلدة القديمة ومحيطها

برج اللقلق يختتم المخيم الشتوي »طفل القدس«

اختتمت جمعية برج اللقلق المجتمعي الشهر الماضي المخيم الشتوي لألطفال تحت عنوان »طفل القدس« والذي أقيم لمدة 
أسبوع كامل في مقر الجمعية في البلدة القديمة في القدس وتحافظ الجمعية ومنذ سنوات على إقامة المخيمات الصيفية و 

الشتوية لألطفال المستفيدين من مشاريع وبرامج الجمعية.
وفي هذا العام شارك أكثر من ٦٠ طفاًل وطفلة من قاطني البلدة القديمة ومحيطها، وهدف المخيم باألساس الى إستغالل 
فترة عطلة الفصل الدراسي األول لطالب مدارس القدس، وأيضًا الى تنمية وصقل مهارات األطفال المختلفة وذلك من خالل 
الزوايا التفعيلة األربعة في المخيم وهي زاوية الدراما وزاوية األشغال اليدوية بالتعاون مع الفنانة رنيم عبد الجليل الرازم، زاوية 
المدرب  المخيم  أدار  فيما  جمجوم،  عالء  الكابتن  مع  بالتعاون  ماتش  التيلي  وزاوية  األشهب،  مراد  المدرب  مع  بالتعاون  الدبكة 

المخضرم نهاد زغير وبمساعدة منسقة المشاريع دينا زغير.
وتم اختتام المخيم الشتوي بمسابقات وفعاليات رياضية تنافسية لجميع المجموعات المشاركة تخللها توزيع الهدايا والجوائز 

على جميع األطفال المشاركين. 

With the participation of over 60 boys and girls from the Old City and its surroundings,

Burj Al-Luqluq concludes the “Jerusalem Child” Winter camp

Burj Al-Luqluq Social Center Society concluded last month the winter camp for children “The Child of Jerusalem”, which was held for 
an entire week at the Society’s headquarters in the Old City of Jerusalem.
The Society has maintained summer and winter camps for children benefiting from the Society’s projects and programs for years.
This year, over 60 male and female residents of the Old City and its surroundings took part, and the camp’s main goal was to take 
advantage of the first semester vacation period for Jerusalem school students, and also to develop and refine the children’s various 
skills through the four active corners in the camp, which are the drama corner and the handicraft corner. In cooperation with the 
artist Raneem Abdul Jalil Al-Razem, the Dabke corner in cooperation with trainer Murad Al-Ashhab, and the Tele Match corner in 
cooperation with Captain Alaa Jamjoom, while the camp was run by Coach Nihad Zughayer and with the help of project coordinator 
Dina Zughair.
The winter camp concluded with competitions and competitive sporting events for all taking part in groups, during which gifts and 
prizes were distributed to all children.

ضمن مشروع إلعب وتعلم 

تنفيذ اليوم الترفيهي المفتوح ألطفال فريق كرة السلة على الكراسي
نفذت جمعية برج اللقلق المجتمعي يومًا ترفيهيًا مفتوحًا خاص في فريق كرة السلة على الكراسي وأولياء أمورهم وذلك في 

ملعب كرة السلة في قرية ام طوبا.
وبدأت فعاليات اليوم المفتوح في تدريب رياضي كالمعتاد مع المدرب المخضرم األستاذ أحمد جابر، تاله ورشة تفريغية مع المدربة 

أماني البشيتي.
وبعد ذلك شارك مجموعة األطفال في ألعاب ومسابقات ترفيهية حماسية مع المدرب عالء جمجوم، تالها ورشة تلوين الخزف 
بمساهمة من مشغل ومركز تدريب خزف برج اللقلق ومجموعة من الطالبات الخريجات من المشغل، حيث قام األطفال بالرسم 

الحر على الخزف وبمساعدة من الفنانة رنيم الرازم.
و في نهاية اليوم اختتمت فعاليات اليوم المفتوح في ورشة موسيقية بصحبة الفنان عبدالسالم الصباح تالها توزيع الهدايا 
والجوائز على كل أفراد الفريق، وقد وصف اليوم الناجح والمثمر وذلك بالتعاون مع جميع المدربين والفنانين وبحضور منسقة 

المشروع آالء غراب والفنانة رنيم الرازم وطاقم مشغل الخزف في برج اللقلق باإلضافة الى المسعفة براء جابر.
تأتي هذه الفعالية ضمن المشروع الرياضي التعليمي »العب وتعلم« والذي ينفذ من خالل جمعية برج اللقلق بدعم من خالل 

اليونيسيف. 

Within Learn and Play project
Implementation of the open recreational day for the children of the basketball team 

on chairs

Burj Al-Luqluq Social Center Society organized a special open day for the basketball team on chairs and their parents at 
the basketball court in Umm Tuba village.
The activities of the open day began with sports training, as usual, with the coach, Mr. Ahmed Jaber, followed by a 
training workshop with the coach, Amani Al-Bashiti.
After that, the group of children took part in enthusiastic games and entertainment competitions with trainer Alaa 
Jamjoom, followed by a ceramic coloring workshop with the participation of Burj Al-Luqluq Ceramics Training Center 
and a group of graduate students from the laboratory, where the children performed free drawing on ceramics with 
the help of artist Raneem Al-Razem.
The activities of the open day were concluded in a musical workshop accompanied by the artist Abdul Salam Al-Sabah, 
followed by the distribution of gifts and prizes to all members of the team. The day was described as successful, in 
cooperation with all the trainers and artists, and in the presence of the project coordinator, Alaa Ghorab, the artist 
Raneem Al-Razem and the staff of the ceramics workshop in Burj Al-Luqluq, in addition to To paramedic Baraa Jaber.
This event comes within the educational sports project “Learn and Play”, which is implemented by Burj Al-Luqluq with 
the Fund of UNICEF.
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“Travel in Jerusalem as if you were in Jerusalem”

Launching the new version of «The virtual tour in Jerusalem» application

Under the slogan, Travel in Jerusalem as if you were in Jerusalem”, Burj Al-Luqluq Social Center Society launched the new version of 
the Virtual tours in Jerusalem” application in the Burj Al-Luqluq lighthouse, in the presence of a variety of representatives of institu-
tions and youth.
The launch of the new version of the application comes in partnership and with the commendable support of the Jerusalem Endow-
ment Fund, after the first version was funded through the UNDP Program for 4 years.
The diversity of attendance at the launch ceremony included a group of youth and volunteers on the one hand, and representatives 
of institutions on the other.
In the opening speech of the celebration, the Executive Director of Burj Al-Luqluq, Mr. Muntaser Edkidik, said, “This application, in its 
modern and old versions, comes as a necessity and a need, and not as entertainment or knowledge, or in order to keep pace with 
developments. Rather, the application competes with the fake narrative of the city of Jerusalem specifically and that it comes in 5 
languages. Different, based on the true historical narrative of this great city”.
Engineer Mohamed Salah, the developer of the application in the first and new versions, added that the application uses new tech-
nology that allows it to work on many devices, in addition to the feature of providing the application with more images and informa-
tion to become an interactive application with the audience of users with the addition of Jerusalem hotels and guides.
While the Director-General of the Supreme Council for Youth and Sports, Mr. Mutasim Abu Gharbeya, was invited to present his 
speech on this occasion, where he said, “It is not new for Burj Al-Luqluq Society, this distinguished and important youth edifice, to al-
ways provide everything that is new and useful, all thanks to the center represented by its management, employees and volunteers.”
In the speech of the Jerusalem Fund, Mr. Nasser Al-Tutunji said, “We did not hesitate at all to be part of this application and to fund 
the new version of it for several reasons, the most important of which is our belief in the Burj Al-Luqluq and its programs, in addition 
to the most important battle, which is the battle of the Palestinian narrative, and our support for it and for those who work to install 
it, hoping success and further progress for the association and its programmes.
Salah provided more explanations about the application and its easy download mechanisms, including the barcode, and thanked in 
his name and the name of Burj Al-Luqluq to the young men who contributed to the collection of materials, pictures, and information 
to include the application in its new version.
Engineer Salah showed that a new partnership was proposed on the sidelines of the launch of the application, which is to publish 
free internet points in the Old City in cooperation and partnership with ITech, Coolnet and Burj Al-Luqluq, initially in Bab Al-Sahira 
and Bab Al-Amoud, to reach twenty free internet points after 3 months.
Mr. Moataz Dawabsheh, representative of the United Nations Development Program, ended the words by saying, “I will not add 
much to all that was said except that Burj Al-Luqluq Association has set the best examples in the subject of sustainability and sustain-
able development, and with evidence that the Association has a foresight and strategic vision in dealing with programs and projects, 
where the implementation work has not stopped.”, but Al-Burj built on it and developed it.”
Finally, hospitality was provided, and publications for the new application were distributed.

تحت شعار »َتَجول في القدس كأنك فيها«

إطالق النسخة الجديدة من تطبيق التجوال االفتراضي في القدس

تحت شعار َتَجول في القدس كأنك فيها، أطلقت جمعية برج اللقلق المجتمعي النسخة الجديدة من تطبيق »التجوال االفتراضي 
في القدس« في منارة برج اللقلق وبحضور متنوع من ممثلي المؤسسات والشباب.

يأتي إطالق النسخة الجديدة من التطبيق بالشراكة وبدعم مشكور من صندوق وقفية القدس بعد أن تم تمويل النسخة األولى 
من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ولمدة ٤سنوات.

تنوع الحضور في احتفال اإلطالق ما بين مجموعة من الشباب والمتطوعين من جهة وممثلي المؤسسات من جهة أخرى.
في كلمة افتتاح االحتفالية قال المدير التنفيذي في جمعية برج اللقلق المجتمعي السيد منتصر ادكيدك، »إن هذا التطبيق في 
نسختيه الحديثة والقديمة يأتي كضرورة واحتياج وليس ترفيهي او معرفي أو من اجل مواكبة التطورات، بل ينافس التطبيق 
الرواية المزيفة لمدينة القدس تحديدا وأنه يأتي في ٥ لغات مختلفة، معتمدًا على الرواية التاريخية الحقيقية لهذه المدينة 

العظيمة«.
فيما أضاف المهندس محمد صالح مطور التطبيق في النسخة األولى والنسخة الجديدة إن التطبيق يستخدم تكنولوجيا جديدة 
تتيح له العمل على جميع أنواع األجهزة، باإلضافة الى خاصية ارفاد التطبيق بالمزيد من الصور والمعلومات ليصبح تطبيق تفاعلي 

مع جمهور المستخدمين مع إضافة فنادق القدس والمرشدين«.
فيما ُدعي مدير عام المجلس األعلى للشباب والرياضة السيد معتصم ابوغربية لتقديم كلمته بهذه المناسبة حيث قال »ليس 
بالجديد على جمعية برج اللقلق المجتمعي هذه الصرح الشبابي المميز والهام ان يقدموا دائما كل ما هو جديد ومفيد، فكل 

الشكر للجمعية متمثلة بإدارتها وموظفيها و متطوعيها«.
وفي كلمة صندوق وقفية القدس قال السيد ناصر التوتنجي« لم نتردد بتاتًا في أن نكون جزءا من هذا التطبيق وتمويل اإلصدار 
الرواية  األهم وهي معركة  المعركة  الى  باإلضافة  وبرامجها  اللقلق  برج  ايماننا في جمعية  أهمها  أسباب،  لعدة  الجديد منه 

الفلسطينية ودعمنا لها ولمن يعمل على تثبيتها، آملين النجاح والمزيد من التقدم للجمعية وبرامجها«.
قدم صالح مزيدًا من الشروحات حول التطبيق وآليات تحميله السهلة بما فيها الباركود، مقدمًا الشكر باسمه واسم برج اللقلق 

الى الشبان الذين ساهموا بتجميع المواد، الصور، والمعلومات إلرفاد التطبيق في نسخته الجديدة«.
البلدة  في  مجاني  انترنت  نقاط  نشر  وهي  التطبيق  إطالق  هامش  على  جديدة  شراكة  طرح  الى  صالح  المهندس  أشار  وقد 
القديمة بالتعاون والشراكة مع آيتك وشركة كول نت وبرج اللقلق بداية في باب الساهرة وباب العامود لتصل إلى عشرين نقطة 

إنترنت مجانية بعد ٣ أشهر.
فيما أنهى السيد معتز الدوابشة ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الكلمات بقوله » لن اضيف الكثير على جميع ما قيل سوى 
أن جمعية برج اللقلق ضربت أفضل األمثلة في موضوع االستدامة والتنمية المستدامة وبدليل أن الجمعية لديها بعد نظر ونظرة 
الجمعية  بل قامت  المشروع  انتهاء  بعد  التطبيق ومسيرته  يتوقف عمل  لم  والمشاريع حيث  البرامج  بالتعاطي مع  استراتيجية 

بالبناء عليه وتطويره«.
وفي النهاية تم تقديم الضيافة وتوزيع المطبوعات الخاصة بالتطبيق الجديد.
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The activities of the Al-Eizariya Center for Culture and 
Education - Al-Hamwi during the month of January 2022

Al-Eizariya Center for Culture and Education -Al- Hamwi implements a set of activities and events within the major 
programs and projects that it manages in the center that serve the Al-Eizariya region and its surroundings. The following 
is a summary of the courses and workshops.

- winter camp
The winter camp activities were implemented for students of the talented program at the first and second levels. The 
camp included many activities that focus on leadership skills and self-confidence in addition to gaining new skills. The 
students expressed the winter camp experience as a wonderful experience, as the school holiday was well used.

- Ain al-Fakhkha Nature Reserve trip
Implementation of the exploratory trip to the city of Jericho, specifically the Ain al-Fakhkha reserve, for the students of 
the talented program on the sidelines of the winter camp, as it was the first time that the students visited and explored 
this area, and the trip included an exploratory walking path with an explanation about the area and the path.

- Workshop “Me and my future”
The third workshop of the “I and My Future” program was organized, as the workshop focused on the contents of time 
management, setting future goals and the future work environment, and initially preparing students for vocational 
training.

- Supportive Academic Education Program
During the past month, the Center resumed academic support meetings in English language and science for first-level 
students.

- Self-Affirmation group
Continuing the workshops and courses of discharge and psychological support for the self-affirmation group sixth 
cohort, where the workshops focused on the challenges faced by the mother in the relationship with adolescents in 
addition to individual cases, and the registration door was opened for affiliation to the women’s club.
Conclusion of the English conversation course for ages 12-9 with 13 male and female students, and the course lasted 
for 3 months.

فعاليات مركز العيزرية للثقافة و التعليم - الحموي خالل شهر 
كانون الثاني ٢٠٢٢

ينفذ مركز العيزرية للثقافة والتعليم -الحموي مجموعة من األنشطة والفعاليات ضمن البرامج والمشاريع الرئيسية التي يديرها 
في المركز والتي تخدم منطقة العيزرية ومحيطها، وفيما يلي ملخص حول سير عمل الدورات والورش. 

- المخيم الشتوي 
تم تنفيذ أنشطة المخيم الشتوية لطالب برنامج الموهوبين في المستوى األول والمستوى الثاني، وتضمن المخيم العديد من 
األنشطة التي تركز على مهارات القيادة والثقة في النفس باإلضافة الى اكتساب مهارات جديدة، وعبر الطلبة عن تجربة المخيم 

الشتوي بأنها تجربة رائعة تم استغالل العطلة المدرسية بشكل جيد. 

- رحلة محمية عين الفشخة 
تنفيذ الرحلة اإلستكشافية لمدينة أريحا وتحديدا محمية عين الفشخة ايضا لطلبة برنامج الموهوبين على هامش المخيم الشتوي، 
حيث كانت المرة األولى التي يزور فيها الطالب هذه المنطقة واستكشافها وتخلل الرحلة مسار مشي استكشافي مع شرح 

حول المنطقة والمسار.

- ورشة »أنا ومستقبلي« 
األهداف  وتحديد  الوقت  تنظيم  مضامين  حول  الورشة  تمحورت  حيث  ومستقبلي«  »أنا  برنامج  من  الثالثة  الورشة  تنظيم  تم 

المستقبلية وبيئة العمل المستقبلي، وتحضير الطالب بشكل مبدأي لإلستعداد للتدريب المهني. 

- التعليم األكاديمي المساند
قام المركز خالل الشهر الماضي باستئناف لقاءات الدعم األكاديمي المساند في اللغة االنجليزية وفي العلوم لطلبة المستوى 

األول. 

- مجموعة توكيد الذات
استمرار ورش العمل ودورات التفريغ والدعم النفسي لمجموعة توكيد الذات الفوج السادس، حيث تركزت الورشات على التحديات 

التي تواجهها األم في العالقة مع المراهقين اضافة الى الحاالت الفردية وتم فتح باب التسجيل لإلنتساب للنادي النسوي. 

- اختتام دورة المحادثة في اللغة اإلنجليزية لألعمار ما بين ٩-١٢ عام مع ١٣ طالب وطالبة واستمرت الدورة ٣أشهر. 



ت
طـــة والــفـعــالــيــا

شـ
األنـــ

A
ctiv

itie
s &

 E
v

e
n

ts

ت
طـــة والــفـعــالــيــا

شـ
األنـــ

A
ctiv

itie
s &

 E
v

e
n

ts

89

فريق مناظرات القدس يشارك في بطولة مناظرات الشباب العربي في الجزائر 
ويصل الى ربع النهائي

جامعة  في  العلمي  النادي  نظمها  والتي  العربي  الشباب  مناظرات  بطولة  في  اللقلق،  القدس/برج  مناظرات  نادي  شارك 
البليدة في الجزائر.

وتحت اسم نادي مناظرات القدس، نافس فريق مناظرات برج اللقلق ٢٢ فريقًا عربيًا، وتأهل إلى جوالت ربع النهائي، وصنف 
ضمن أفضل ثمانية فرق مشاركة في البطولة

كما حصلت المناظرة رؤى ابورميلة على أفضل متحدث في مناظرة التصفيات ضد جامعة الخرطوم.
مثل الفريق في البطولة المناظر محمد أبو سنينة، المناظرة رؤى ابو رميلة والمناظرة نورهان قاروط.

وياتي هذا النشاط وهذه المشاركات بتدريب كل من المدربة ربى ادريس والمدربة فاطمة حماد.

Al-Quds Debating Team participates in the Arab Youth Debating Championship in 
Algeria and reaches the quarter-finals

The Jerusalem Debating Club/Burj Al-Luqluq participated in the Arab Youth Debating Championship, which was orga-
nized by the Scientific Club at Blida University in Algeria.

Under the name of ” Jerusalem Debating Club”,  Burj Al-Luqluq Debating Team competed with 22 Arab teams, qualified 
for the quarter-final rounds, and was ranked among the top eight participating teams in the tournament.
The debater, Rua Abu Rumaila, won the best speaker in the qualifying debate against the University of Khartoum.
The team represented in the tournament the debater Muhammad Abu Sneina, the debater Roaa Abu Rumaila and the 
debater Nourhan Karout.
This activity and these participations come with the training of the trainer Ruba Idris and the trainer Fatima Hammad.

مشغل ومركز تدريب خزف برج اللقلق يستقبل الدفعة الجديدة 
من طالبات منحة دورة الخرف المهنية للفصل الدارسي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١ 

 ،٢٠٢٢/٢٠٢١ الجديد  الدراسي  الفصل  في  المهنية  الدورة  منحة  طالبات  من  الجديدة  الدفعة  اللقلق  برج  خزف  تدريب  ومركز  مشغل  استقبل 

وتستمر هذه الدورة لمدة ٦ أشهر بدوام جزئي مكثف يؤهل الطالبات لبناء مسار مهني يرتكز على المهارات الفنية الخاصة بتشكيل الخزف 

والحصول على شهادة تدريب مهني مصدقة من وزارة العمل الفلسطينية.

وتم اختيار الطالبات الجدد الحائزات على منحة كاملة تشمل التدريب باإلضافة إلى بدل مواصالت وأدوات بسيط بعد استقبال طلبات االلتحاق 

االلكترونية حيث قام بالتقدم للمنحة اكثر من ٣٠ سيدة وفتاة من سكان البلدة القديمة ومحيطها، وبعد استقبال المتقدمات في جولة تعريفية 

على مرافق الجمعية بما فيها مشغل الخزف ولقاء بين المتقدمات الجدد والطالبات الخريجات تالها جزئية المقابالت الشخصية باالضافة الى 

االختبار الفني لتقييم الطالبات المتقدمات واختيار األفضل بناءا على عدة معايير وبمشاركة الفنان عبدالجليل الرازم. 

تم اختيار ٥ طالبات للتأهل إلى الدورة وتوقيع اتفاقيات اإللتزام مع طالبات الدفعة الرابعة من دورة الخزف والفنون المهنية في مشغل ومركز 

تدريب خزف برج اللقلق وقد بدأت الطالبات في الدوام الفعلي منذ بداية العام ٢٠٢٢ بإجمالي ٣ لقاءات اسبوعيًا. 

من الجدير بذكره ان مشغل ومركز تدريب خزف برج اللقلق أسس في العام ٢٠١٦ ضمن مشروع احنا التغيير وتغيرنا والذي تنفذه جمعية برج اللقلق 

بالتعاون مع اللجنة الدولية لتنمية الشعوب وبدعم مالي من خالل االتحاد األوروبي.

Burj Al-Luqluq Ceramics laboratory and Training Center have received the new batch of students from the vocational 
course grant in the new semester 2022/2021.
This course will continue for 6 months, part time, intensive, qualifying the students to build a career path based on the 
technical skills of ceramic formation and getting a vocational training certificate certified by the Palestinian Ministry of 
Labor.
The new female students who received a full scholarship, including training in addition to a transportation allowance 
and simple tools, were selected after receiving electronic applications. Over 30 women and girls from the residents 
of the old town and its surroundings applied for the grant, and after receiving the applicants for an introductory tour 
of the association’s facilities, including the ceramics workshop, and a meeting Between the new applicants and the 
graduate students, followed by the personal interviews section, in addition to the technical art test to evaluate the 
applicants and choose the best based on several criteria and with the participation of the artist Abdul Jalil Al-Razem.
Five female students were selected to qualify for the course and sign commitment agreements with the students of the 
fourth batch of the ceramics and professional arts course at Burj Al-Luqluq Ceramics Workshop and Training Center. The 
students have worked since the beginning of 2022, with 3 meetings per week.
The Burj Al-Luqluq ceramics was established in 2016 as part of “We are the Change” project, which is implemented by 
the Burj Al-Luqluq in cooperation with the International Committee for the Development of Peoples CISP and with 
financial support through the European Union.

Burj Al-Luqluq Ceramics laboratory and Training Center Receives the New Batch
of the scholarship students of the Professional vocational Course for the new 

semester 2022-2021
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يال على البلد والجولة الخامسة في أسواق البلدة القديمة

ضمن مشروع ترابط إلحياء الحياة التجارية واالقتصادية في مدينة القدس

المحتل،  الفلسطيني  الداخل  في  عبلين  قرية  من  األرثوذكسي  النادي  ورجال  سيدات  عائالت،  من  مجموعة  بحضور  القدس/ 
وبمناسبة أعياد الميالد المجيدة انطلقت الجولة الخامسة واألخيرة من مشروع »يال على البلد« حيث استقبلت المجموعة في 
محيط باب العامود من خالل جمعية برج اللقلق المجتمعي ومنسقة المشروع السيدة روال نجم والمرشد القدير روبين ابوشمسية.
وتأتي الجولة الخامسة من مشروع ترابط والذي يهدف الى احياء الحياة االقتصادية في مدينة القدس من جهة والحفاظ على 

التواصل مع الداخل الفلسطيني المحتل من خالل تشجيع السياحة الداخلية.
تابع المرشد المقدسي روبين ابو شمسية جولته بالشرح عن مدينة القدس حيث تم اصطحابهم الى عقبة الجبشة مرورًا بأسواق 
البلدة القديمة، ثم الى كنيسة القيامة حيث أدى المشاركون الصلوات فيما، وقاموا بالتسوق في أسواق البلدة القديمة من 

ثم اصطحابهم الى المطعم لتناول الغداء.
بعد ذلك توجهت مجموعة النادي األرثوذكسي الى جمعية برج اللقلق وتم شرح لهم عن أهمية الجمعية وموقعها االستراتيجي 
عبد  المقدسي  الفنان  الى فعاليات مع  باإلضافة  باستقبالهم هناك  الجمعية  حيث قامت سيدات  القديمة  البلدة  أسوار  داخل 

السالم الصباح وعازف العود أسامة أبو عرفة حيث ساد جو من األلفة واألخوة بين المجموعتين.
وأعربت مسؤولة النادي األرثوذكسي السيدة آمال رضوان عن سعادة المجموعة في الجولة مؤكدًة على أنه سيتم تبادل الزيارات 

في المرات القادمة.

Jerusalem/ In the presence of a group of families, women and men of the Orthodox Club from the village of Iblin in the 
occupied Palestinian interior, and on the occasion of the Christmas holidays, the fifth and final tour of the “Yalla ala Al-
Balad” project was launched. Rola Najm and the Guide Robeen Abu Shamsia.
The fifth round comes from the Tarabut project, which aims to revive economic life in the city of Jerusalem on the one 
hand, and maintain communication with the occupied Palestinian interior by encouraging domestic tourism.
The Jerusalemite guide Robin Abu Shamsia continued his tour by explaining about the city of Jerusalem, where they 
were escorted to Aqabat al-Jabshah, through the markets of the Old City, and then to the Church of the Holy Sepulchre, 
where the participants performed prayers while shopping in the Old City markets and then took them to the restaurant 
for lunch.
After that, the Orthodox club group went to Burj Al-Luqluq and was explained to them about the importance of the 
center and its strategic location within the walls of the old city, where the women of Burj Al-luqluq received them there, 
in addition to activities with the Jerusalemite artist Abd al-Salam Al-Sabah and the oud player Osama Abu Arafa, where 
an atmosphere of intimacy and brotherhood prevailed between the two groups .
The official of the Orthodox Club, Mrs. Amal Radwan, expressed the group’s happiness on the tour, stressing that visits 
will be exchanged in the coming times.

“Yala Al Balad” and the fifth tour in the old city markets
Within Tarabut project to revive commercial and economic life in the city of 

Jerusalem
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